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1. Aprenentatge i motivació 

El fet d’aprendre és complex i exigeix un compromís actiu. A més, 
molts cops genera incomoditat en qüestionar les idees preexistents. 
Per tant és del tot important analitzar les raons per les quals les 
persones vulguin integrar un nou coneixement, fins i tot quan això 
representi un xoc amb les seves creences anteriors. En fer aquesta 
anàlisi ens fiquem de ple en el terreny de la motivació, quins factors 
la desencadenen?, què podem fer els educadors per potenciar-la? I 
quins són els efectes d’una manca de motivació. 

A. Motivació i autoimatge en relació a la capacitat 

En primer lloc volem destacar les idees que ens aporten Stevenson 
i Stigler (1992) sobre la influència que té el fet d’emfatitzar l’habilitat 
o a l’esforç en la motivació de les persones: 

L’èmfasi relatiu que es dóna a l'habilitat i a l'esforç té 
implicacions directes sobre la idea que les persones 
tenen sobre l'aprenentatge. En la societat d'Estats 
Units, hi a la tendència a considerar l'aprenentatge com 
a un procés del tot o res. S'espera d'un estudiant "bo" 
que ho "capti", mentre es considera que els estudiants 
menys dotats manquen de l'habilitat necessària per 
aprendre fins i tot determinat material. Sota el model 
d’habilitat", la motivació per intentar-lo amb ganes, 
depèn en gran mesura de l'avaluació individual que el 
noi/a fa sobre si mateix en relació a la seva capacitat 
per tenir èxit. En canvi, el model de l'esforç, tal i com ho 
intenten mantenir els xinesos i els japonesos, descriu 
l'aprenentatge com quelcom gradual i progressiu, 
quelcom que quasi per definició ha d'adquirir-se al llarg 
d'un període de temps. (Stevenson i Stigler 1992). 

La imatge que tenen els individus sobre si mateixos en relació 
a competència i capacitat té un efecte espectacular en la seva 
voluntat d'intentar un nou aprenentatge. Conscient o 
inconscientment, les persones es fan preguntes del tipus: Em 
sentiré molt incòmode? Durant quant de temps? Quan les persones 
fracassen sistemàticament perden la motivació per aprendre, i fan 
tot el possible per evitar el dolor del fracàs, la possibilitat de la 
humiliació pública i la confirmació addicional de la seva 
incompetència. En essència els éssers humans gestionen 
l'amenaça renunciant, reduint i resistint al compromís. Mel Levine 
(2004), en el seu llibre: “Mentes diferentes, aprendizajes diferentes” 
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comenta el següent: no és del tot estrany sentir aquest comentari 
quan es fa referència al rendiment d’un nen en els estudis: “rendiria 
més si estigués motivat”. Levine, comenta que quan sent aquesta 
afirmació, sol contestar amb un enuig poc dissimulat: “Doncs jo crec 
que aconseguiria motivar-se quan rendís bé en els estudis”! La 
motivació, continua dient l’autor, és una qüestió complicada. L’èxit 
alimenta la motivació i la motivació facilita l’obtenció de l’èxit. 
El fracàs redueix la motivació i la manca de motivació condueix 
inevitablement al fracàs. Hem d’exercitar les nostres habilitats per 
aprendre per tal de mantenir-les en bon estat. La constància en l’ús 
d’aquestes habilitats depèn en part de la motivació per aprendre, és 
a dir de la voluntat d’assumir i suportar els riscos que suposa el fet 
de plantejar al cervell nous reptes que solen ser cada cop més 
exigents. 
La motivació també flaqueja quan algú té èxit amb massa 
facilitat. No hi ha cap raó per continuar gastant energia. 
Csikszentmihalyi (1990), explica que si una persona té poques 
habilitats i s'enfronta a pocs desafiaments, és apàtica; mentre que si 
el desafiament és baix però el seu nivell de capacitat és més alt, 
llavors probablement sent avorriment. Quan tant els nivells de 
desafiament com els de capacitat són alts, llavors està "fluint". 
Quan les persones creuen que poden tenir èxit, tenen la voluntat 
d'intentar noves i desafiants tasques, fins i tot si són difícils. Així 
doncs, l'aprenentatge continu sembla dependre d'una 
combinació de treball dur i èxit evident. 

B. Diferents estils de motivació i les seves característiques 

Durant molt de temps s'ha considerat que el reforç i les 
recompenses eren eines motivadores importants. Quan l'interès 
inicial per una tasca és baix, les recompenses poden incrementar la 
possibilitat d'una implicació acadèmica i de la realització de tasques. 
No obstant això, hi ha una paradoxa al voltant de la natura i el 
potencial de les recompenses quan la tasca és intrínsecament 
interessant. Les recompenses extrínseques tenen el potencial de 
soscavar l'actuació, especialment en tasques que probablement les 
persones farien de totes formes, sense cap recompensa perquè hi 
estan intrínsecament interessades. Hi ha el perill que quan les 
persones que estan intrínsecament molt motivades es troben amb 
un sistema de gran resposta amb recompenses extrínseques, 
llavors perdin part de la motivació i la substitueixin amb reforç 
procedent de la recompensa. Llavors és molt difícil tornar a un 
comportament motivat intrínsecament. 
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A la següent taula, Louise Stoll, Dean Fink i Lorna Earl (2004) 
ens mostren dos enfocaments diferents de la motivació: un 
enfocament orientat als resultats, i l’altre a l’aprenentatge; crec 
que és important reflexionar des de les escoles sobre el sentit 
que donem a les avaluacions i el seu paper en la motivació. 
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Orientació als resultats Orientació a l'aprenentatge 

Creença que l'habilitat porta a 
l'èxit 

Creença que l'esforç porta a l'èxit 

Preocupació per ser considerat 
capaç i per obtenir resultats 

Creença en la pròpia capacitat 
per millorar i aprendre 

Satisfacció per fer quelcom millor 
que els altres, o per tenir èxit 
amb poc esforç. 

Preferència per les tasques 
desafiants 

Èmfasi en la competència 
interpersonal i l'avaluació 
pública. 

Satisfacció derivada de l'èxit 
personal en tasques difícils. 

Impotència: avaluació negativa 
del jo quan la tasca és difícil. 

Aplica la resolució de problemes i 
l'autoinstrucció en la realització 
de tasques. 

Font Louise Stoll, Dean Fink i Lorna Earl, 2004 

2. Quatre categories amples de motivació 

Biggs i Moore (1993) defineixen les següents categories de 
motivació: 

 Extrínseca: bàsica per a l'aprenentatge superficial; la tasca es 
realitza com a conseqüència del reforç positiu o negatiu rebut. 

 Social: està relacionada amb la influència de la persona que 
va crear el motiu (pare, company o docent) i la natura del procés. 

 Finalitat: aprendre amb l'objectiu de passar un examen o 
aconseguir un treball; es tracta d'una motivació superficial, 
exemplificada en accions com aprendre quelcom de memòria 
que, de totes formes, poden produir èxit acadèmic. 

 Intrínseca: aprenentatge profund per si mateix, amb 
compromís personal. 

Tot i que seria utòpic pensar que els nostres alumnes aprenguessin 
estimulats majoritàriament per una motivació intrínseca, si que 
hauríem de treballar per incentivar-la des de l’escola ja que en 
general, en l’àmbit educatiu, tot sovint s’utilitzen les notes escolars 
com a eina motivadora, però s’ha observat que si bé poden ser 
motivadores per a alguns alumnes, per a altres, poden ser 
desmotivadores (Stiggins, 1997). La motivació varia segons les 
circumstàncies, les disciplines i el moment. No és una entitat única, 
sinó que està relacionada amb l’interès i la implicació. Els alumnes 
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poden estar motivats per algunes activitats  o aprenentatges, i no 
per altres. La motivació és un fenomen personal. Els alumnes 
poden sentir una apatia momentània, o estar sumits en una apatia 
crònica per a l’aprenentatge (Seligman, 1975). Totes aquestes 
subtileses sobre la motivació suggereixen que motivar els aprenents 
és una activitat complexa i idiosincràtica amb moltes solucions 
possibles. Els joves necessiten saber per quina raó estan 
aprenent quelcom, i quin profit en trauran. La seva motivació 
per aprendre està relacionada amb el grau de connexió amb la 
seva experiència o amb les experiències que poden imaginar, 
així com en el grau de risc que l’aprenentatge els exigeix. 

3. Motivació i desafiament 

Quan els alumnes se senten "fluint", segons la descripció de 
Csikentmihalyi (1990), la tasca que tenen entre mans els absorbeix, 
i treballen dur i incansablement cap a la consecució d’un objectiu, 
sense importar-los que el nou aprenentatge sigui difícil. D’altra 
banda, si el treball és avorrit i poc exigent, o si el risc de fracassar i 
sentir-se avergonyits és massa elevat, els joves de seguida ocupen 
el seu temps en activitats que troben més atractives, provocant tot 
sovint el disgust dels adults que els envolten. 
Un currículum rellevant o un currículum que requereixi imaginació 
no ha de ser menys ambiciós ni més fàcil. De fet, no hi ha cap 
excusa que eximeixi l’exigència, ni per eliminar habilitats del 
currículum. Probablement els alumnes necessitin més habilitats, 
pensar millor, ser més flexibles i tolerar l’ambigüitat i la 
incertesa. Necessiten confiar en la seva capacitat per manegar les 
situacions què es trobin. Els alumnes aprenen millor quan es troben 
en un context que els ofereix un desafiament moderat. Quan la 
tasca és massa difícil, els alumnes poden sentir-se amenaçats i 
retirar-se a un estat d’autoprotecció. Quan la tasca és massa 
senzilla, els alumnes poden caure en el desinterès i l’avorriment 
(Jensen, 1998). Una tasca és adequadament desafiant quan s’hi 
espera que els alumnes avancin cap a allò desconegut, però 
sabent com començar i amb el recolzament necessari per 
avançar de nivell d’aprenentatge. Això és el que Vigotsky 
(1978) anomena “zona de desenvolupament pròxima”: Aquesta 
zona de competència en la qual els aprenents poden navegar amb 
suport i són capaços de negociar amb èxit un esforç raonable. Un 
currículum desafiant implica els alumnes en el desenvolupament 
d’habilitats i processos que són substancials, importants i que els 
fan sentir competents. No és tan fosc, difícil o complicat que 
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provoca  que la majoria dels alumnes perdin interès o el trobin 
impenetrable. El desafiament pot arribar amb l’aportació de nous 
materials, afegint un grau de dificultat o canviant els recursos 
disponibles. 

4. Els incentius de la motivació 

A continuació mostrem les idees que B. Prott (2004) enuncia en el 
seu llibre: “Pedagogía de la motivación. Cómo despertar el deseo 
de aprender”, per tal d’incentivar la motivació.  

1. Cada persona és única i amb un futur diferent; no es 
redueix al seu treball, al seu comportament o als seus 
resultats. No obstant això, en aquests tres àmbits, 
aquesta persona única i amb futur  és responsable dels 
seus actes i de les seves conseqüències: en respon. 

2. Cada persona té el seu lloc en la societat i en el 
món; ha de creure suficientment en si mateixa per 
atènyer-lo. Segons l'autora si cada persona "exclosa" 
hagués reflexionat sobre els seus punts forts, sobre allò 
que l’hagués permès tenir confiança en ella; si 
cadascuna d'aquestes persones hagués trobat la seva 
motivació, hauria per a molts alguna possibilitat de 
projectar-se en un futur i trobar un lloc en aquesta 
societat. 

3. L'èxit és plural, no pot reduir-se a un èxit social, 
visible o material. Segons l'autora, èxit significa la 
realització de la persona reconeguda en totes les seves 
dimensions, en relació els altres, però sense confondre 
mai la seva identitat amb la dels altres. 

4. Cada persona porta dins seu el sentit de la seva 
existència, el que moltes vegades necessita són eines i 
punts de referència per trobar-lo. Si l'escola donés als 
alumnes eines que fessin emergir el sentit propi del seu 
projecte, actuaria sobre l'essència educativa. 

5. Cadascú ha de definir-se, no deixar que els altres el 
defineixin. Ha d'agafar els seus punts d’ancoratge i 
consolidar el seu projecte, la seva motivació, gràcies al 
coneixement dels seus punts forts i dèbils, d'aquelles 
coses que el frenen i d'aquelles que el motiven. 

6. Cadascú construeix la seva motivació gràcies a 
l'apropiació d'eines d'interacció amb la motivació dels 
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altres, a més la motivació no és quelcom constant, 
necessita nous impulsos i cada persona ha de trobar 
les seves pròpies eines de reconstrucció permanent de 
la motivació. 

7. És necessari abandonar la idea de treball com 
quelcom sacrificat en casos extrems quasi com a un 
element de tortura. Hem de veure el treball com a eina 
de construcció i realització. 

Segons B.Prot (2004), per tal de dedicar-se a un treball escolar i 
responsabilitzar-se’n, l’alumne necessita trobar la seva pròpia 
motivació, és a dir, el seu “motor intern”, relacionat amb el sentit de 
la seva presència a classe.  

Un alumne se sent motivat quan pot respondre per si sol  les 
preguntes: Per què? Per a què? I Com treballar en classe? És 
a dir: Per quines raons, per a quina finalitat, amb quin mètode i 
amb qui passar set hores al dia en classe? Per als 
professionals de l’educació, l’aportació fonamental en relació la 
motivació se situa en la resposta a aquesta pregunta múltiple.  

5. Orientacions per millorar la motivació de 
l'estudiant 

Louise Stoll, Dean Fink i Lorna Earl (2004) ens suggereixen les 
següents orientacions per millorar la motivació dels alumnes: 

 Utilitzar l'aprenentatge cooperatiu en lloc de l'aprenentatge 
competitiu 

 Estimular el conflicte cognitiu 

 Animar  que es pateixin riscos moderats 

 Alabar el treball ben fet 

 Fer que les tasques acadèmiques siguin interessants 

 Proporcionar una retroalimentació relacionada amb 
l'aprenentatge i l'esforç 

 Identificar moltes intel·ligències i mostrar que no són fixes, 
sinó que poden incrementar-se 

 Promoure la imatge d'un mateix com a aprenent 

 Augmentar l'eficàcia pròpia dels estudiants 

 Animar la voluntat pròpia 
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Adaptació de Brophy (1998) 

6. Indicacions per millorar l’eficàcia dels 
estudiants 

En relació a augmentar l’eficàcia dels estudiants, B. Prot (2004) 
assenyala les següents indicacions: 

 Mètodes de treball, a classe i a casa: Com aprendre una lliçó, 
quines etapes i quin temps s'ha de respectar. Com fer un exercici 
de matemàtiques o resoldre un problema de física? Quin és el 
protocol que s'ha de seguir per guanyar temps. 

 Mètode de receptivitat de concentració, d'atenció a classe i a 
casa. 

 Mètode de desenvolupament d'autoconfiança. Per a molts 
alumnes el fet de parlar públicament en classe o fer una tasca de 
dues hores, equival a jugar-se la vida. A més molts cops, 
comencen tot dient que no són capaços. Convidar-los a  
relativitzar, reconstruint la seva situació escolar els ajuda a 
relativitzar les seves pors. 

 Mètodes relacionats amb estratègies de resolució de 
problemes. Tot allò que l'alumne aprèn en qualsevol assignatura, 
pot traduir-se en problemes a resoldre i, per tant, en estratègies. 
Segons l'autora, s'hauria d'aconseguir que l'alumne quan 
s'enfrontés davant qualsevol tasca escolar ho fes en termes 
d'estratègies, és a dir es plantegés la qüestió: quina estratègia 
utilitzaré per aprendre tal lliçó o resoldre aquest problema? 

 Tècniques d'expressió oral i escrita. És molt important trobar 
espais des de qualsevol assignatura per tal que els alumnes 
s'expressin oralment o per escrit i no solament sobre els 
continguts de les matèries sinó també sobre les seves dificultats 
o els seus punts forts. Convidar-los a expressar-se els beneficia, 
i a més ens proporciona als adults més eines de coneixement 
dels nostres alumnes. 

 Eines d'autoconeixement i de funcionament en l'aprenentatge. 
La majoria dels alumnes es coneixen molt poc, i sobretot, no 
saben quasi res sobre el seu funcionament en l'aprenentatge. El 
fet d'oferir-los eines que els permetin reflexionar sobre el seu 
aprenentatge els permetrà sentir-se més segurs i per tant 
contribuirà  la seva motivació. 
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 Escrit extret de la memòria realitzada per Pilar Surís sobre el fracàs 
escolar 


